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35 PROPOSTAS DE
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ELECCIÓNS
AUTONÓMICAS

2020
A INFANCIA: Unha prioridade para a

axenda política

Lei de Infancia de Galicia

1. Garante de todos os dereitos
das nenas, nenos e adolescentes
da nosa comunidade

 
 
 
 
 
2. Promoción dunha Comisión de
Infancia no Parlamento Autonómico

Incremento da inversión pública
e da avaliación orzamentaria
pola infancia

3. Análise do impacto e gasto
sobre a infancia en propostas de
nova normativa
 
4. Incrementar a inversión
destinada á infancia

 

Comisión de Infancia no
Parlamento Autonómico



SAÚDE

Reforma do sistema de saúde

9. Reforma do sistema de saúde
infantil e xuvenil (especialistas en
pediatría, psiquiatría infantil e
xuvenil, recursos para enfermidades
mentais)
 
10. Realización dun informe
diagnóstico da situación
psicolóxica post COVID-19 para
identificar e potenciar a atención
psicolóxica na infancia e
adolescencia

Equidade no acceso aos servizos

11. Garantir o acceso dos nenos,
nenas e adolescentes
independentemente da súa
situación administrativa

PROTECCIÓN

Mellora nos servizos de protección
das persoas menores de idade

5. Programas de apoio e autonomía
para os mozos e mozas que saian do
sistema de protección e xustiza
xuvenil aos 18 anos con formación e
inserción laboral
 
6. Ante situación de desamparo de
menores, a medida ou recurso
buscará sempre o ben superior do
menor
 
7. Revisión dos sistemas de
prevención, protección e protocolos
de actuación para prever a violencia
sobre nenos e nenas.
 
8. Garantir a calidade dos servizos de
protección con fórmulas de
prestación non baseadas en
principios económicos



LOITA CONTRA POBREZA E EXCLUSIÓN

12. Blindar o orzamento da Renda
de Inclusión Social de Galicia
(RISGA) asegurando a súa
compatibilidade e subsidiariedade
co Ingreso Mínimo Vital.
 
13. Posta en marcha do Plan de
Choque contra a pobreza en
familias monoparentais
 
14. Mellorar as condicións e
ampliar ata os 18 anos a
prestación económica de
pagamento único por fillas e fillos
en familias en situación de
pobreza
 
15. Ampliar a Tarxeta Benvida ata
os 7 anos para familias con renda
igual ou inferior a 22.000 euros.
Con carácter especial para
familias monoparentais e
numerosas
 
16. Políticas específicas de
vivenda para as familias con fillos
a cargo, aumentando o acceso a
vivendas públicas de baixo
custe/aluguer social
 
17. Dedución do IRPF dun fillo ou
filla a cargo reembolsable como
subvención para familias con
menos ingresos que non fan a
declaración da renda.
 
18. Priorizar ás familias con fillos
e fillas a cargo nas políticas
activas de emprego.

Loita contra a pobreza e exclusión
das familias con menos ingresos e
nenos, nenas e adolescentes a cargo



EDUCACIÓN

Apoio educación de 0-3 anos

19. Universalizar a educación nesta
franxa de idade
 
 
 
 
20. Acceso ás tecnoloxías que
permitan o acceso equitativo á
educación igualitaria.

Eliminación da desigualdade para
facer fronte ao abandono e ao
fracaso escolar

21. Políticas educativas equitativas
para reducir e previr o fracaso e o
abandono, centrándose nos
sectores vulnerables
 
22. Plan de choque contra o fracaso
escolar mediante orientación, apoio
e reforzo adaptado ao alumnado
vulnerable para garantir que se
remato, a lo menos, a ESO.

Mellora na calidade da educación

23. Servizos educativos de calidade
(máis inversión en educación, máis
medidas de compensación e bolsas
para familias con poucos recursos)
 
24. Adoptar medidas de apoio ao
profesorado de maneira que o
persoal docente conte con recursos
e formacións suficientes para
garantir a calidade da ensinanza no
contexto de emerxencia sanitaria
 
25. Garantir o acceso a actividades
extraescolares e deportivas

Erradicar a fenda dixital entre os
nenos, nenas e adolescentes

 



ATENCIÓN TEMPERÁ

Accesibilidade á Atención Temperá

32. Despregamento da Rede Galega de
Atención Temperá ao 100% da poboación
galega para que dea resposta inmediata
ás necesidades transitorias ou
permanentes da infancia

SISTEMA COIDADOS GALEGO

Cara un sistema que facilite os coidados

26. Compensación das reducións de
xornada por coidado de fillos, premiando se
son igualitarias
 
27. Incrementar "casas niño" a núcleos de
+5000 habitantes
 
28. Flexibilización, redución de xornada e
fomento do teletraballo para conciliar coas
tarefas de coidado
 
29. Reducións de xornadas/permisos
retribuídos para fogares vulnerables
 
30. Aumento permisos de maternidade,
paternidade e parentais, facilitando o
vínculo familiar nos primeiros 3 anos
 
31. Medidas económicas para facilitar a
conciliación familiar e laboral

PARTICIPACIÓN INFANTIL

Representación da infancia a través da
súa participación

33. Participación nas decisións que lles
afecten, colaborando co movemento
asociativo e estruturas como un
Consello Autonómico de Participación

COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

Incremento da AOD

34. Ata o 0,2%, con compromiso de
meta no 0,7% para mellorar a equidade
nos sectores vulnerables. Fincapé en
proxectos de mellora do seu benestar
 
35. Promover o desenvolvemento dunha
cidadanía global (comprometida, crítica,
solidaria, que rexeite os discursos de
odio). A lo menos, o 15% da AOD.


